
Whiskey's Gone
Choreograaf : Rob Fowler (Augustus 2011)
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Intermediate
Tellen : 72    Intro: 8 tellen

Muziek : Whiskey's Gone
Artiest : Zac Brown Band
Tempo : 140 BPM
Koop muziek: iTunes  

Right Kick side, sailor step,x2 ½ pivot turns right
01 RV kick voor
02 RV kick rechts opzij
03 RV kruis achter LV
&  LV stap opzij
04 RV stapje opzij
05 LV stap voor
06 LV+RV 1/2 pivot turn rechtsom
07 LV stap voor
08 LV+RV 1/2 pivot turn rechtsom

Left Kick side, sailor step, x2 ½ pivot turns left
01 LV kick voor
02 LV kick links opzij
03 LV kruis achter RV
&  RV stap opzij
04 LV stapje opzij
05 RV stap voor
06 LV+RV 1/2 pivot turn linksom
07 RV stap voor
08 LV+RV 1/2 pivot turn linksom

Rock step ¼ turn chasse right, Jazz box cross
01 RV rock voor
02 LV gewicht terug
03 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor
&  LV stap naast RV
04 RV stap opzij
05 LV stap gekruist voor RV
06 RV stap achter
07 LV stap opzij
08 RV stap gekruist voor LV

Chasse left rock step, side clap and side touch 
01 LV stap opzij
&  RV stap naast LV
02 LV stap opzij
03 RV rock achter
04 LV gewicht terug
05 RV stap opzij
06 Rust en klap in de handen
&  LV stap naast RV
07 RV stap opzij
08 LV tik naast RV en klap in de handen

Toe heel triple step, toe heel triple step
01 LV tik teen naast RV, draai knie naar binnen
02 LV tik hak naast RV, draai teen naar links
03 LV pas opde plaats
&  RV pas op de plaats
04 LV pas op de plaats
05 RV tik teen naast LV, draai knie naar binnen
06 RV tik hak naast LV, draai teen naar rechts
07 RV pas op de plaats
&  LV pas op de plaats
08 RV pas op de plaats

Rock step, ½ turn shuffle left, step,
½ pivot left, full turn left 
01 LV rock voor
02 RV gewicht terug
03 LV 1/4 draai linksom, stap opzij
&  RV stap naast LV
04 LV 1/4 draai linksom, stap voor
05 RV stap voor
06 RV+LV 1/2 pivot turn linksom
07 RV 1/2 draai linksom, stap achter
08 LV 1/2 draai linksom, stap voor

Toe heel triple step, Toe heel triple step
01 RV tik teen naast LV, draai knie naar binnen
02 RV tik hak naast LV, draai teen naar rechts
03 RV pas op de plaats
&  LV pas op de plaats
04 RV pas op de plaats
05 LV tik teen naast RV, draai knie naar binnen
06 LV tik hak naast RV, draai teen naar links
07 LV pas op de plaats
&  RV pas op de plaats
08 LV pas op de plaats

Stomp forward and Clap, Stomp forward
and clap, walk backwards, step together
01 RV stamp diagonaal rechts voor
02 Rust, klap in de handen
03 LV stamp diagonaal links voor
04 Rust, klap in de handen
05 RV stap achter
06 LV stap achter
07 RV stap achter
08 LV stap naast RV

Right shuffle forward, ½ pivot turn right, left
shuffle ½ turn backwards, jump out right left clap
01 RV stap voor
&  LV stap naast RV
02 RV stap voor
03 LV stap voor
04 LV+RV 1/2 pivot turn rechtsom
05 LV 1/4 draai rechtsom, stap achter
&  RV stap naast LV
06 LV 1/4 draai rechtsom, stap voor
&  RV stap diagonaal recht achter
07 LV stap links opzij
08 Rust, klap in de handen
Begin opnieuw

RESTART 1: Op de 3e muur na tel 64 (09.00)
RESTART 2: Na de Tag op muur 4

Tag: Dans op de 4e muur t/m tel 64
       en doe dan de volgende brug van 16 tellen
01 RV stamp voor
02 RV draai tenen naar rechts
03 RV draai tenen naar links
04 RV draai tenen naar rechts
05 LV stamp voor
06 LV draai tenen naar links
07 LV draai tenen naar rechts
08 LV draai tenen naar links
Herhaal tel 1 t/m 8

Einde: Op de 5e muur na tel 64 (03.00)
Right Kick side, sailor step, x2 ½ pivot turns right
01 RV kick voor
02 RV kick rechts opzij
03 RV kruis achter LV
&  LV stap opzij
04 RV stapje opzij
05 LV stap voor
06 LV+RV 1/2 pivot turn rechtsom
07 LV stap voor
08 LV+RV 1/2 pivot turn rechtsom

Left Kick side, sailor step, Step forward right,
¼ pivot turn left Stomp clap
01 LV kick voor
02 LV kick links opzij
03 LV kruis achter RV
&  RV stap opzij
04 LV stapje opzij
05 RV stap voor
06 LV+RV 1/4 pivot turn linksom
07 RV stamp naast LV
08 Rust, klap in de handen (12.00)

http://clk.tradedoubler.com/click?p=24371&a=2018844&g=11696689&url=http://itunes.apple.com/nl/album/whiskeys-gone/id391668021?i=391668095

